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خالصه مدیریتی
قانون اصالالالح قانون صالالدور چک که بهعنوان آخرین نس ال ه اصالالالحی قانون چک در آذر ۱۳۹۷توسالالب بانکمرکزی برای اجرا به بانکها و
مو س سات اعتباری ابالغ شد ،تغییرات زیادی را در رویه ناظر بر چک به همراه دا شت .این تغییرات که بی شتر مبتنی بر ب سترهای سامانهای
تدوین شده بودند ،نیاز مبرمی به بازهای زمانی برای پیاده سازی موثر زیر ساختهای فنی و تغییرات حا صله در رویههای ناظر بر صدور و
ت سویه چک داشتند .از این رو اگرچه تمامی ابعاد زیرساختی مورد نیاز این قانون تاکنون پیاده سازی ن شدهاند ،اما در ابعاد عملیاتی شده نیز
به دلیل پیچیدگیهای موجود بانکها و موسسات اعتباری با چالشهایی برای تمکین موثر به قانون مواجه هستند.
از این رو برای شالالناسالالایی چالشهای موجود در رویه و زیرسالالاختهای فعلی در کنار زیرسالالاختهای مورد نیاز و پیادهسالالازینشالالده،
جلساتی با نمایندگانی از بانکمرکزی ،بانکها و خبرگان این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد .براساس مباحث مطرح شده در
این جلسات با تمرکز بر ابعاد عملیاتی مواد قانون اصالح قانون صدور چک ،چالشهایی در  ۱۴حوزه کلی مورد توجه قرار گرفت که موارد
زیر را تحت پو شش قرار میدهند :چک الکترونیک؛ اطالعر سانی به صاحب ح ساب از برگ شت چک؛ عدم وجود رویکرد واحد در اعمال
محدودیت در ارائه خدمات بانکی به صاحب حساب چک برگشتی؛ مشکالت بانکمرکزی در تعلیق محدودیتها برای بنگاههای اقتصادی
بااهمیت در امنیت اقتصادی؛ رفع سوءاثر از چکهای برگشتی با رضایتنامههای صوری؛ مشکل بانکها در استعالم عدم طرح دعاوی در
خصالالو

چک برای رفع سالالوءاثر از چکهای برگشالالتی؛ زمانبر بودن رویههای رفع سالالوءاثر از چکهای برگشالالتی بهدلیل عدم وجود ارتباط

سالالالیسالالالتمی؛ الگوی تعیین سالالالق

اعتبار؛ مشالالال

نبودن تاریخ اعتبار چکها؛ چکهای موردی؛ رویه و دامنه اطالعات قابل اسالالالتعالم؛

مشکالت بانکها در اعالم مفقودی؛ مشکالت بانکها در جعل چک؛ و سوء استفاده برخی افراد غیرواجدشرایب در اخذ دسته چک.
با مقای سه این چالشها با اقدامات در د ست انجام در نهادهای ذیربب م شتمل بر بانکمرکزی ،قوه ق ضائیه و وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،مشاهده شد گامهای موثری در حوزههای سامانهای ،مقرراتی و رویهای برداشته شده است و حتی با انعقاد برخی تفاهمنامهها،
مشکالت مورد اشاره بانکها و موسسات اعتباری در آینده نزدیک در حوزه چک تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
از جمله این اقدامات میتوان بهصالالالورت خالصالالاله به راهاندازی سالالالامانه پیچک در پیگیری مبادالت چک و حتی ارتقای سالالالامانههای
موجود صالالیاد و چکاو  ،تدوین دسالالتورالعمل جدید حسالالاب جاری و الگوی مسالالدودی حسالالابها توسالالب بانکمرکزی ،رویههای ناظر بر
ار سال درخوا ست تعلیق محدودیتها برای بنگاههای با اهمیت در امنیت اقت صادی و صدور چکهای جدید صیادی ،تفاهمنامه در حال
انعقاد بین بانکمرکزی و قوه قضائیه در دسترسی برخب به آرای قطعی محاکم ،و راهاندازی سامانه سجل محکومیتهای مالی اشاره کرد.
با این وجود در برخی موارد همچنان چالشهایی برای پیادهسالالالالازی این قانون در شالالالالبکه بانکی برای افق زمانی بلندمدتتر مشالالالالاهده
میشالالود که عمومام مبتنی بر عدم فراهمشالالدن زیرسالالاختهای الزم در حوزه فنی و یا مقرراتی اسالالت .در این زمینه میتوان به عنوان مثال به
فراهم نبودن ب سترهای فنی الزم در ا ستفاده از چک الکترونیک ا شاره کرد که نه تنها در بانکمرکزی ،بلکه در بانکها و مو س سات اعتباری
نیازمند انجام اقدامات ا سا سی ا ست .همچنین گ سترش درگاههای ا ستعالم از و ضعیت دارنده ح ساب ،به ویژه از طریق  ،QR Codeدر
قالب ارتقای زیرسالالاختهای فنی طبقهبندی میشالالود .تکمیل سالالامانه نهاب و سالالیسالالتماتیک شالالدن احراز هویت نیز از دیگر کاسالالتیهای
سامانهای و فنی فعلی است.
در حوزه مقرراتی نیز ابالغ ب شنامهای از طرف بانکمرکزی در شفافسازی رویه اطالعرسانی برگشت چک به صاحب حساب و ملزم
کردن بانکها و موسسات اعتباری به اجرای آن ،تنظیم مقررات سفت و س ت در الزام بانکها و موسسات اعتباری به مسدودی حسابهای
مشتری دارنده چک برگشتی نزد خود ،و مش

شدن و ابالغ الگوی سق

اعتبار در قالب ب شنامه توسب بانکمرکزی میتواند بسیاری

از چالشهای اجرایی در این زمینه را برطرف کند و به پیادهسازی موثر این قانون در شبکه بانکی منتهی شود.
با این حال در کنار دو حوزه فوق ،ارتقای رویههای فعلی به ویژه در تعداد اقالم قابل اطالعرسانی در استعالم از وضعیت اعتباری
دارنده حساب جهت پوشش اقالم مدنظر قانون ،همزمانسازی ثبت چک در پیچک با استعالمگیری برای اطمینان از صحت اطالعات و
ارتقای فرهنگ ثبت چک در این سامانه ،در کنار اثرب شی رضایتنامه در رفع سوءاثر از چک صرفام پس از تایید آن بهصورت سیستمی

چالشهای اجرایی قانون اصالح قانون صدور چک
توسب دارنده نهایی چک در سامانه پیچک مشاهده میشود .همچنین افزایش اقتدار این قانون در اعمال مجازاتهای ماده  ۶در کاهش
میزان قصور مسئولین شعب در عدم التزام به تکالی

قانونی مربوطه نیز از اهمیت زیادی در پوشش لغزشهای موجود توسب این افراد

برخوردار است.
عالوهبراین ،نظر به سامانهمحور بودن عمدهترین تحول اجرایی پیشرو و مبتنی بر سامانه پیچک ،باید در طراحی این سامانه مقوله

کاربرپسندی مورد توجه قرار گرفته و تدابیری برای افراد فاقد گوشی هوشمند و یا بدون دسترسی به اینترنت در رویه جدید پیگیری مبادالت

چک منظور شود .در این راستا با توجه به نقش آگاهی کاربران و فرهنگسازی الزم در موفقیت این تحول ،ضروری است اقدامات الزم
توسب بانکمرکزی قبل از عملیاتیشدن سامانه در شبکه بانکی انجام شود .همچنین راهاندازی سامانهای چنین گسترده و با کاربردهای جانبی،
بهتر است با آرامش و اطمینان بیشتری انجام شود و صرف نزدیکشدن به موعد مقرر قانونی در این نوع تصمیمات مورد توجه قرار نگیرد.
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 ۱مقدمه
مشکالت زیاد ناشی از چکهای برگشتی در سالهای اخیر در شبکه بانکی و انتقال اثرات منفی آن به دستگاه قضایی و در نهایت به اقتصاد
کشور ،در کنار نقش کلیدی شکافهای موجود در قانون صدور چک در شکلگیری این مشکالت ،منجر به همگرایی دستگاههای ذیربب

در تدوین نس ه جدیدی از این قانون و ابالغ آن برای اجرا در کشور شد .در حقیقت این هدف در سال ۱۳۹۷با ابالغ اصالحاتی کلیدی در
قانون صدور چک ۱در قالب "قانون اصالح قانون صدور چک" پوشش داده شد .هر چند برخی از مواد این قانون در سالهای ۱۳۷۶ ،۱۳۷۲

و  ۱۳8۲نیز اصالح شده بود ،با این وجود اصالحات سال  ۱۳۹۷با تاکید بر پوشش تحوالت حاصله در دوره زمانی  ۱۶ساله پس از آخرین
اصالحات ،ابعاد متنوعتری را تحت پوشش قرار داده است.
در حقیقت پس از سال  ۱۳8۲بیشتر تحوالت در حوزه مقرراتی چک ،در قالب دستورالعمل حساب جاری و ابالغ نس ههای م تل

آن به شبکه بانکی انجام شده بود .با این وجود بهدلیل رویکرد قانونگذار در ضرورت اعمال تحوالت کلیدی در حوزه این ابزار پرداخت،
نس ه جدید این قانون با رویکرد گذر به بسترهای الکترونیک تنظیم و در آذر  ۱۳۹۷برای اجرا به شبکه بانکی ابالغ شد .۲رویکرد قانون

جدید در راستای بازگردان اعتبار به چک بهعنوان یک ابزار پرداخت ،و حرکت بهسمت الکترونیکی کردن رویههای ناظر بر صدور ،ظهرنویسی
و انتقال ،تسویه و حتی پیگیری رویههای قضایی ناظر بر آن بوده است که با پیادهسازی زیرساختهای الزم در یک دوره زمانی حداکثر دو
ساله در نظر گرفته شده در متن قانون ،۳انتظار میرود در آینده نزدیک منجر به تحقق تحوالت مورد انتظار در این زمینه شود.

این تحوالت منجر به ایجاد نظم در رویه صدور د سته چک و اعمال مقررات همسان در دستیابی افراد به دسته چک شده و نظارت

بانکمرکزی بر صدور دسته چک را نیز افزایش داده است .در حقیقت اختیار صدور دسته چک به بانکمرکزی  -و براساس رویه و اصول
یکسان برای همگان  -محول شده و تورشهای موجود در امکان دستیابی افراد بدحساب به این ابزار پرداخت با محدودیتهای جدی

مواجه شده است.

حتی فراهم کردن امکان استعالم از وضعیت اعتباری دارنده چک در این قانون ،گام موثری در ایجاد شفافیت و کاهش مشکالت موجود

در ایجاد پروندههای ناشی از چکهای برگشتی بهشمار میرود که با افزایش تعداد اطالعات قابل استعالم از این سامانه در بلندمدت و
براساس موارد اشاره شده در متن قانون ،ظرفیت پایش اعتباری صاحب حساب برای گیرنده چک ارتقا داده خواهد شد.

همچنین امکان درنظر گرفتن هزینههایی برای دارنده چک برگشتی با فاصله زمانی اند پس از برگشت چک در قالب عدم دسترسی به

دامنه گستردهای از خدمات مالی قابل ارائه از طریق شبکه بانکی ،بر قدرت اجرایی این قانون از منظر اقدامات تنبیهی نافذ افزوده است .در
و صریح ،کوتاهی رویه دادرسی حاصل شده است.
زمینه دادرسی پرونده چکهای برگشتی نیز نظر به تنظیم استانداردهای مش
با این وجود دستیابی به تمامی اهداف مورد انتظار این قانون بدون پیادهسازی زیرساختهای پیشنیاز آن و در سطح مورد انتظار ،و
موشکافی چالشهای موجود در حوزه اجرا و تدوین راهکارهایی برای مدیریت آنها محقق ن واهد شد .از آنجا که در تدوین این قانون،

رویکردی سامانهمحور جهت گذر به پوشش الکترونیک تمامی رویههای ناظر بر چک دنبال شده است؛ بنابراین بررسی ابعاد م تل

این

قانون در حوزه اجرا در شبکه بانکی در طول دوره زمانی تقریبام دو ساله اجرای آن میتواند ابعاد م تلفی از چالشها در پیادهسازی رویه
جدید را به تصویر بکشد .بررسی این چالشها در کنار اقدامات در دست اجرای بانکمرکزی و قوه قضائیه برای پوشش ابعاد اجرایی نشده

این قانون نیز میتواند برداشت دقیقتری از این مشکالت را در اختیار قرار دهد.

از این رو در این مطالعه ابتدا با ارائه تصویری دقیق از ضرورت تحقیق ،نظر به نقش کلیدی شناسایی مشکالت و چالشها در برداشتن

گامهایی برای پوشش آنها ،با تشکیل کارگروهی از خبرگان در این حوزه ،تمامی مواد این قانون  -قانون اصالح قانون صدور چک  -به
بحث گذاشته شد .براساس تبادل نظرات انجامشده در این کارگروه ،چالشهایی بهصورت اجماع شناسایی شد که در ادامه پس از بیان

۱

نس ه اولیه قانون صدور چک در سال  ۱۳۵۵ابالغ شده بود.

۲

ب شنامه شماره  ۹۷/۳۲0۴۶۵مورخ  ،۱۳۹۷/۹/۱۲بانکمرکزی جمهوری اسالمی.

۳

در متن این قانون برای تکمیل زیرساختهای مورد نیاز ،به بازههای زمانی م تلفی تا حداکثر دو سال ،به شرح زیر اشاره شده است:

 بازه زمانی سه ماهه به منظور تنظیم و تصویب آییننامه اجرایی مربوط به تعلیق محدودیتهای ارائه خدمات مالی به صاحب حساب دارای چک برگشتی در صورتتش ی

شورای تامین استان،

 -بازه زمانی یک ساله برای انجام اقدامات الزم در خ صو

چکهای الکترونیک داده پیام ،ن س ه جدید د ستورالعمل ح ساب جاری ،ضوایب و زیر ساختهای الزم

برای پیادهسازی چک موردی،

 بازه زمانی دو سالالاله جهت عدم ارائه دسالالته چک به افراد ورشالالکسالالته ،معسالالر و دارای چک برگشالالتی ،افزایش دامنه اطالعات قابل اسالالتعالم در مورد صالالادرکننده چکمشتمل بر سق

اعتبار ،و ثبت فرآیند انتقال چک بهصورت الکترونیکی در سامانه مربوطه.

۱

چالشهای اجرایی قانون اصالح قانون صدور چک
ضرورت تحقیق ،ارائه شدهاند .با تحلیل این چالشها امکان ارائه نتایج و پیشنهادهای حاصل از این بحث و تبادل نظر در ب ش پایانی

فراهم شده است.

 ۲ضرورت و رویه تحقیق
در نس ه جدید مواد الحاقی به قانون صدور چک تحت عنوان «قانون اصالح قانون صدور چک» که مورد توجه این مطالعه است ،۱در
تنظیم مواد ناظر بر رویههای دربرگیرنده صدور  ،انتقال تا تسویه چک ،وظایفی برای بانکها و موسسات اعتباری ،بانکمرکزی ،و قوه
قضائیه بهعنوان نهادهای ملک

به اجرای ابعاد م تل

این قانون ،در نظر گرفته شده است که بیشتر این مواد قانونی نیز ناظر بر وظای
۲

بانکمرکزی بوده و این نهاد با م اطب قرار گرفتن در  ۶ماده از  ۱0ماده تشکیلدهنده این قانون  ،در مقام اول قرار دارد .پس از آن ،بانکها
و موسسات اعتباری ۳و قوه قضائیه 4با پوشش  ۵و  ۲ماده در مقامهای دوم و سوم قرار دارند .در حقیقت در این قانون ،نظر به ایجاد
تحوالت بنیادی در عرصه انواع م تل

زیرساختهایی است که از این منظر وظای

چک و چگونگی درخواست و انتقال آنها ،در کنار تغییرات در رویه صدور اجرائیه ،نیازمند

بیشتری را برای بانکمرکزی در مقایسه با بانکها و موسسات اعتباری کاربر این قانون ،بهویژه

در زمینه پیادهسازی این زیرساختها بههمراه داشته است.
به بیان دقیقتر این قانون که تحول بزرگی در حوزه چک و پوشش شکافهای قانونی در این عرصه را بههمراه دارد ،بهصورت مستقیم
در برخی مواد قانونی به ضرورت تنظیم زیرساختهای مقرراتی الزم در قالب دستورالعمل ،آییننامه و ضوابب مربوطه اشاره کرده است

(جدول  )۱که عبارتند از:
-

دستورالعمل چک الکترونیک (ماده ،)۱
آییننامه اجرایی ناظر بر تعلیق یک ساله محرومیتهای برخی دارندگان چکهای برگشتی برحسب نظر شورای تامین استان و نظر
به اثرگذاری آن بنگاه بر امنیت اقتصادی استان مربوطه ( تبصره  ۱ماده ،)۴
ضوابب ناظر بر شرایب دریافت دسته چک و نحوه محاسبه سق

اعتبار (ماده )۵

ضوابب ناظر بر خدمات برداشت مستقیم بهصورت چک موردی (تبصره  ۲ماده .)۵

از بین زیرساختهای مقرراتی فوق تاکنون الزامات ،ضوابب و فرایندهای اجرائی چک الکترونیک (اداره نظامهای پرداخت۱۳۹۷ ،؛

بانکمرکزی )۱۳۹۹ ،و آییننامه اجرایی تبصره  ۱ماده  ۵مکرر قانون صدور چک (هیات وزیران )۱۳۹8 ،تنظیم و به شبکه بانکی ابالغ

شدهاند .از بین دیگر زیرساختهای مقرراتی نیز پیشنویس دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و شرایب استفاده از چکهای تضمینشده
(بانکی) در قالب نس ه جدید دستورالعمل حساب جاری در حال بررسی و نهایی شدن در بانکمرکزی است .این پیشنویس هر چند به
مقوله نحوه محاسبه سق

اعتبار و چک موردی نیز پرداخته است ،با این وجود به نظر میرسد برای پوشش تمامی ابعاد دو مقوله فوق،

نیاز به دستورالعملهای جداگانهای توسب بانکمرکزی باشد.

۱

از این رو مواد قانونی مورد ارجاع در این مطالعه به مواد « قانون اصالالالالالح قانون صالالالالدور چک» ابالغی از طرف اداره مطالعات و مقررات بانکی بانکمرکزی مورخ

۲

این مواد عبارتند از ماده  8 ،۷ ،۵ ،۴ ،۱و ماده  ۱0قانون اصالالالح قانون صالالدور چک که بهصالالورت کلی بهترتیب مشالالتمل بر موارد زیر هسالالتند :چک الکترونیک؛ ترتیب

 ۱۳۹۷/0۹/۱۲اشاره دارند.

اعالمی بانکمرکزی در الگوی برداشت از حسابهای صادرکننده چک در دیگر بانکها و تعلیق محدودیتهای ناشی از غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در
سامانه یکپارچه بانکمرکزی؛ سق

اعتبار و چک موردی؛ تجمیع اطالعات گواهینامههای عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم در سامانه یکپارچه بانکمرکزی؛ گسترش

ظرفیت سامانه صیاد در دو سال بعد از اجرای قانون به ثبت انتقال چک ،عدم ارائه د سته چک و یا صدور چک جدید تو سب افراد خا

استعالم از سامانه صیاد؛ و رسیدگی به ت لفات بانکها یا موسسات اعتباری از تکالی
۳

و گ سترش تعداد اقالم قابل

مقرر در این قانون.

مواد ناظر بر وظای

بانکها و مو س سات اعتباری عبارتند از ماده  ۵ ،۴ ،۳ ،۲و ماده  8قانون ا صالح قانون صدور چک که به صورت کلی به ترتیب م شتمل بر موارد

زیر هسالالتند :وظای

این نهادها در رویه ناظر بر غیرقابل پرداخت بودن چک؛ کسالالری حسالالاب صالالادرکننده چک؛ اعمال اقدامات تنبیهی و محدودیت در دسالالترسالالی به

خدمات بانکی در صورت برگ شت و یا غیرقابل پرداخت بودن چک؛ نحوه صدور د سته چک و ارائه اطالعات مورد نیاز برای اعتبار سنجی م شتری در محا سبه سق

اعتبار؛ و الزام به عدم پرداخت چکهایی که مالکیت آنها بعد از گذشت دو سال از اجرای قانون در سامانه صیاد ثبت نشده است.
4

در دو ماده  ۷و  ۹وظایفی برای این نهاد بهترتیب در راهاندازی سالالالامانه سالالالجل محکومیتهای مالی در دسالالالترس بانکمرکزی و رویه ناظر بر صالالالدور اجرائیه از طریق

دادگاههای صالح ،منظور شده است.

۲

چالشهای اجرایی قانون اصالح قانون صدور چک
از دیگر زیرساختهای مقرراتی که بهصورت غیرمستقیم نیاز به آن در قانون اصالح قانون صدور چک مشاهده میشود ،دستورالعمل ناظر

بر الگوی اعالمی بانکمرکزی در مسدود کردن حسابهای دارنده چک برگشتی (ماده  )۴است .این دستورالعمل نیز هر چند در بانکمرکزی
در قالب الگوی اولیه تنظیم شده است ،اما تاکنون با بانکها و موسسات اعتباری به اشترا گذاشته نشده و نهایی نشده است.
جدول  .۱زیرساختهای مقرراتی مورد نیاز در پیادهسازی قانون اصالح قانون صدور چک
حوزه مقررات مورد نیاز

ماده ذیربب

نام مقررات صادره

زمان ابالغ

دستورالعمل چک الکترونیک

ماده ۱

الزامات ،ضوابب و فراینالدهای

اسفند ۱۳۹۷

دستورالعمل ناظر بر الگوی اعالمی بانکمرکزی در مسدود کردن

ماده ۴

اجرائی چالالالک الکترونیکی
۱۳۹۹/0۳/۱۹

مستندات فنی پیادهسازی سامانه
چک الکترونیک
-

۱

-

حسابهای دارنده چک برگشتی
آییننامه اجرایی ناظر بر تعلیق یک ساله محرومیتهای برخی دارندگان

تبصره  ۱ماده ۴

چکهای برگشتی
الگوی بانکمرکزی در محاسبه سق

۱۳۹8/۶/۱۲

آییننامه اجرایی تبصره ( )۱ماده
( )۵مکرر قانون صدور چک

اعتبار مجاز متقاضی

-

ماده ۵

-

ضوابب ناظر بر شرایب دریافت دسته چک

ماده ۵

-

۲

ضوابب ناظر بر خدمات برداشت مستقیم بهصورت چک موردی

تبصره  ۲ماده ۵

-

۳

-

یادداشت.
 -۱الگویی در این زمینه در بانکمرکزی تدوین اما نهایی نشده است.

 -۲دستورالعمل حساب جاری ریالی و شرایب استفاده از چکهای تضمینشده (بانکی) در بانکمرکزی تدوین اما نهایی نشده است.
 -۳در ن س ه نهایی ن شده د ستورالعمل ح ساب جاری ریالی و شرایب ا ستفاده از چکهای ت ضمین شده (بانکی) ،ب شی به این مو ضوع اخت صا
دستورالعمل جداگانهای برای آن تدوین نشده است.

داده شده ا ست اما

ماخذ :یافتههای تحقیق.

در کنار زیرساختهای تکمیلی مقرراتی مورد نیاز در پیادهسازی موثر قانون اصالح قانون صدور چک ،نیاز مبرم به زیرساختهای

سامانهای در اجرای این قانون مشهود است .در حقیقت ماهیت سامانهمحور بودن این قانون ،و تاکید آن بر استفاده از سامانههای الکترونیک

و برقراری ارتباط بین آنها در تمامی فرآیندهای ناظر بر صدور ،ظهرنویسی و انتقال ،تسویه و حتی پیگیری رویههای قضایی آن در الگوی

بهینه بلندمدت ،منجر به اشاره صریح به سامانههایی در این راستا در متن قانون شده است .این سامانهها که در جدول  ۲به آنها اشاره شده
است ،باید توسب بانکمرکزی و قوه قضائیه راهاندازی میشدند که براساس اطالعات در دسترس ،تاکنون دو سامانه ملی اعتبارسنجی و
سجل محکومیتهای مالی به ترتیب توسب بانکمرکزی و قوه قضائیه راهاندازی نشدهاند.

براساس سال راهاندازی دیگر سامانههای مورد توجه این قانون نیز مشاهده میشود که بیشتر این سامانهها قبل از تصویب قانون ذیربب

طراحی و به کار گرفته شدهاند و با توجه به نیازهای ناظر بر رویه صدور تا ابطال چک ،در حال ارتقا هستند ۱و یا سامانههای جدیدتری ذیل
شبکه اصلی ،طراحی و بهکار گرفته شدهاند .۲البته صرف سامانههای مندرج در قانون ،نیاز سامانهای موردنیاز را برطرف نکرده است و از این
رو مشاهده میشود که در بانکمرکزی سامانههای دیگری طراحی شده و یا در حال نهایی شدن هستند که از جمله آنها میتوان به سامانه
سما چک در ثبت چکهای برگشتی ،سامانه چکاد در صدور چک الکترونیک دیجیتال ،سامانه سیاح در یکپارچهسازی اطالعات حسابها

و سامانه پیچک در پیگیری مبادالت چک اشاره کرد.

 ۱در این زمینه میتوان به نس ههای صیاد  ۲و چکاو  ۴اشاره کرد که در بانکمرکزی در حال طراحی و نهاییشدن هستند.
 ۲مانند سامانه ثنا ذیل شبکه ملی عدالت برای استعالم ابالغیههای قضایی.

۳

چالشهای اجرایی قانون اصالح قانون صدور چک
جدول  .۲زیرساختهای سامانهای مورد نیاز در پیادهسازی قانون اصالح قانون صدور چک

۱

نام سامانه

نهاد متولی

سال راهاندازی

سامانه صیاد

بانکمرکزی

۱۳۹۶

سامانه چکاو

بانکمرکزی

۱۳۹۳

سامانه نهاب

بانکمرکزی

۱۳۹۵

سامانه ملی اعتبارسنجی

بانکمرکزی

-

شبکه ملی عدالت

قوه قضائیه

۱۳۹۱

سامانه سجل محکومیتهای مالی

قوه قضائیه

-

یادداشت.
 -۱این سامانهها صرفام مشتمل بر سامانههای مورد اشاره در متن قانون هستند.
ماخذ :یافتههای تحقیق.

از این رو در مجموع انتظار میرود با پوشش شکافهای سامانهای و مقرراتی مورد نیاز برای پیادهسازی کامل این قانون در شبکه بانکی

کشور در آینده نزدیک ،بتوان شاهد سطح مورد انتظار تامین اهداف این قانون باشیم .با این وجود برای دستیابی به اهداف فوق ،بررسی هر
یک از مواد این قانون و آشنایی با مشکالت و معضالت پیشروی شبکه بانکی بهعنوان مقام کاربر این قانون ،در کنار گامهای برداشتهشده
توسب بانکمرکزی بهعنوان نهاد فراهمکننده ب ش اعظم زیرساختهای اجرایی قانون فوق ،میتواند افق بهتری را برای ارتقای
زیرساختهای سامانهای و مقرراتی مورد نیاز در اختیار قرار دهد.۱

جدول  .۳اطالعات چکهای مبادلهای ،وصولی و برگشتی در چند سال اخیر
سال

مبادله ای
تعداد

وصولی
تعداد

مبلغ

۱

برگشتی
مبلغ

تعداد

درصد برگشتی
تعداد

مبلغ

مبلغ

۱۳۹۶

۱٬۱۳0٬۵۷۹

۷٬۴88٬۶۲0

۹۵۶٬۶۵8

۵٬8۷۶٬۳80

۱۷۳٬۹۱۱

۱٬۶۱۲٬۲۳۹

8٫۳۳

۱۲٬0۶

۱۳۹۷

۹۷۲٬۵۳۷

8٬۶۳۳٬0۳۲

8۴۹٬۲۵۲

8٬08۱٬۷۹۱

۱۲۵٬۹8۴

۱٬۳۶۹٬0۴۲

۶٫۹۲

8٬۱۹

۱۳۹8

۹۱۱٬۱۹8

۱۱٬۵۶0٬۵8۲

8۲8٬۴۹۶

۱0٬۲۷۷٬0۲۱

8۲٬۷0۲

۱٬۲8۳٬۵۶۱

۴٫۷۵

۵٬88

۱۳۹۹

۳۹۵٬۶۶۵

۷٬۵۴۷٬0۴۴

۳۴۹٬0۵۴

۶٬۶۷8٬۷۹۶

۴۶٬۶۱۱

8۶8٬۲۷۵

۶٫۲۶

۶٬۱0

یادداشت.
 -۱واحد ستونهای تعداد و مبلغ در سه ستون مبادلهای ،وصولی و برگشتی ،برای متغیر تعداد برابر با  ۱00فقره و برای متغیر مبلغ معادل میلیارد ریال است.
ماخذhttps://www.cbi.ir/simplelist/16399.aspx :

توجه به این نکته ضروری است که بررسی درصد چکهای برگشتی در طول دوره زمانی تقریبام دو ساله اجرای این قانون نسبت به دو

سال قبل که اطالعات آن در سایت بانکمرکزی در دسترس است (جدول  ،)۳بیانگر آن است که با وجود اجرای ناق

قانون فوق در شبکه

بانکی به دلیل مهیا نبودن تمامی زیرساختهای مورد نیاز ،اما با افزایش مبلغ چکهای مبادلهای در سال  ۱۳۹8بهعنوان سال اول اجرای

این قانون ،تعداد و مبلغ چکهای برگشتی روندی نزولی به خود گرفته است (این روند در نمودار  ۱نیز مشهود است) .این رویه در نمودار

 ۲و براساس نسبتهای مبلغ و تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای نیز قابل مشاهده است .این در حالی است که اگر تمامی ظرفیتهای

سامانهای و مقرراتی قانون فوق بهکار گرفته شده بود ،مسلمام مقدار کاهش در ارقام فوق بیشتر بود .البته برای سال  ۱۳۹۹با توجه به اینکه
صرفام اطالعات این سال تا پایان ماه مرداد در دسترس است و این بازه زمانی با وقوع رکود تورمی شدید به واسطه تحریمها و شرایب

گسترش بیماری کرونا و آسیبپذیری کسبوکارها همراه بوده است ،نمیتوان فعالً جمعبندی کاملی از رفتار متغیرهای فوق ارائه کرد.

 ۱گزار شی نیز تو سب دفتر مطالعات اقت صادی مرکز پژوهشهای مجلس در زمینه عملکرد اجرای قانون چک (بنیطبا )۱۳۹۹ ،به تازگی انجام شده ا ست که میتوان برای
شناخت بندهای اجرایینشده قانون فوق ،به آن رجوع کرد.
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بنابراین با توجه به ظرفیت باالی این قانون در حل مشکالت چکهای برگشتی ،بررسی چالشهای بانکها در حوزه اجرا و پیادهسازی

آن میتواند منجر به ارائه راهکارهایی برای ارتقای ظرفیت بالقوه این قانون در دستیابی به اهداف مورد انتظار ،بهویژه در فاصله زمانی تدوین

و راهاندازی دیگر زیرساختهای مقرراتی و سامانهای مورد نیاز شود.

از این رو جلساتی با نمایندگانی از بانکها ،بانکمرکزی و خبرگان در حوزه قانون چک در این پژوهشکده برگزار شد و با بررسی ابعاد

اجرایی هر یک از مواد قانون اصالح قانون صدور چک در عرصه عمل در شبکه بانکی ،شناخت دقیقتری از گامهای بعدی مورد نیاز برای
کاهش شدت مشکالت اجرایی این قانون در کنار شناخت اقدامات در دست پیادهسازی توسب بانکمرکزی و قوه قضائیه در اختیار قرار

۵

چالشهای اجرایی قانون اصالح قانون صدور چک
گرفت .در ادامه موارد فوق در قالب عناوین کلی پوششدهنده موضوعی مواد این قانون و براساس جمعبندی مطالب بحثشده در جلسات
فوق ،ارائه میشوند.

 ۳چالشهای اجرایی
 ۱-۳چک الکترونیک
زیرساخت اولیه سامانهای مورد نیاز این ابزار الکترونیک که در ماده  ۱قانون به آن اشاره شده است ،به سفارش بانکمرکزی توسب شرکت
خدمات الکترونیک و با عنوان سامانه چکاد (سامانه چک الکترونیک دیجیتال) طراحی شده و در اختیار بانکها قرار گرفته است .حتی

اداره نظامهای پرداخت بانکمرکزی در حوزه زیرساخت مقرراتی اولیه برای پیادهسازی این ابزار ،سندی با عنوان «الزامات ،ضوابب و
فرآیندهای اجرائی چک الکترونیک» را در اسفند  ۱۳۹۷در اختیار بانکها و موسسات اعتباری قرار داد (اداره نظامهای پرداخت.)۱۳۹۷ ،

هدف از ارائه این سند ،ارتقای زیرساخت های فنی چک الکترونیک در شبکه بانکی بوده که متاسفانه در این مدت زمانی ،صرفام تعداد
بانکهای محدودی گامهایی در این زمینه برداشتهاند .البته در خرداد  ۱۳۹۹نیز بانکمرکزی در ب شنامهای مستندات فنی پیادهسازی سامانه
چک الکترونیک را به همراه مستنداات سامانه پیگیری مبادالت چک به بانکها و موسسات اعتباری ابالغ کرد (اداره نظامهای پرداخت،

 .)۱۳۹۹با این وجود هنوز بسیاری از بانکها اقدامات الزم در حوزه فنی و تکنولوژی اطالعاتی الزم برای پیشبرد چک الکترونیک را انجام
ندادهاند و به نظر میرسد نیاز به برگزاری جلساتی در این زمینه با بانکها برای دستیابی به اهداف مربوطه در کنار تنظیم و ارائه
دستورالعملهای تکمیلی مورد نیاز است.
توجه به این نکته ضروری است که هر چند راهاندازی سامانه پیچک که ناظر بر رویه الکترونیک انتقال چک است ،تا حدودی مسیر

پیادهسازی چک الکترونیک را در آینده نزدیک فراهم خواهد کرد ،با این وجود مقوله امضای دیجیتال بهعنوان یکی از زیرساختهای کلیدی

مورد نیاز کارکرد موثر چک الکترونیک ،هنوز در دسترس نیست .از این رو در صورت اولویت قرارگرفتن امضای دیجیتال در سطحی مشابه
سامانه پیچک ،و تامین زیرساختهای فنی و امنیتی آن ،میتوان افق نزدیکتر و میسرتری را برای عملیاتیشدن این ابزار الکترونیک ،در

پیشروی ترسیم کرد.

۱

 ۲-۳اطالع رسانی به صاحب حساب از برگشت چک
براساس مفاد مواد  ۲و  ۳قانون اصالح قانون صدور چک ،بانک مکل

شده بنا به درخواست دارنده چک ،فورام غیرقابل پرداخت بودن

چک و یا کسری مبلغ آن را در سامانه یکپارچه بانکمرکزی ثبت و با دریافت کدرهگیری ،گواهینامه عدم پرداخت را به وی برای پیگیری در
مراجع قضایی و ثبتی ارائه کند.۲
همچنین بانک مکل

شده برای اطالع صادرکننده چک ،فورام نس ه دوم گواهینامه فوق را به آخرین نشانی صاحب حساب در بانک،

ارسال کند .این در حالی است که در عرصه عمل بیشتر بانکها بهدلیل هزینهبر بودن و عدم شمول کارمزد بانکی به خدمت فوق ،از تمکین

به این موضوع اجتناب میورزند.

هر چند به نظر میرسد استفاده از شیوههای الکترونیک مانند ایمیل و پیامک بتواند از بار هزینهای این خدمت بر بانکها بکاهد و با

استناد به قانون تجارت الکترونیک امکان اجرایی شدن این نوع رویههای اطالعرسانی را فراهم کرد ،با این وجود براساس نظر اداره نظامهای
پرداخت بانکمرکزی ،الزام ارائه نس ه کاغذی به آدرس پستی و تقبل هزینه مربوطه توسب بانک مطرح است و در کل امکان اخذ این هزینه

از مشتری بدون اخذ مجوز از بانکمرکزی ممنوع شده است.

با این وجود پس از راهاندازی سامانه ثنا توسب قوه قضائیه در استعالم ابالغیههای قضایی ،مباحثی مبنی بر سوق دادن دارندگان حساب

جاری به ثبت نام در این سامانه برای دریافت هرگونه ابالغیه مبتنی بر این نوع حساب بهصورت الکترونیک مطرح شده است .حتی برخی

 ۱البته برای کارکرد موثر سالالامانه پیچک نیز نیاز فراوانی به فرهنگسالالازی موثر برای کاربران ،قبل از راهاندازی و در دسالالترس قرار گرفتن ،مشالالاهده میشالالود .از آنجا که این
سالالامانه باید مورد اسالالتفاده ب ش اعظمی از مشالالتریان سالالنتی شالالبکه بانکی قرار گیرد ،نیاز به آشالالناسالالازی آنها با رویه الکترونیک مربوطه و فراهمسالالاختن زمینه پذیرش آن

توسب کاربران است .البته در این زمینه اخیرام کمیته اطالعرسانی مربوطه توسب بانکمرکزی و با همکاری رواببعمومی این سازمان تشکیل شده است و انتظار میرود

در آینده نزدیک ،آگاهسازی عموم از طریق وسایل ارتباط جمعی م تل

در دسترس انجام شود.

 ۲البته به دلیل آنکه تا زمان پایان کار سالالامانه چکاو در طول روز ،صالالاحب حسالالاب میتواند با تامین موجودی از برگشالالت چک جلوگیری کند ،بنابراین در عرصالاله عمل،
دریافت کد رهگیری و گواهینامه عدم پرداخت با وقفه یک روز کاری انجام میشالالود .هر چند این مقوله ممکن اسالالت مشالالکلی جدی برای دارنده چک برگشالالتی بهدنبال

نداشته باشد ،با این وجود تطابق کامل با متن قانون در عرصه عمل وجود ندارد.
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بانکها نیز در اعطای تسهیالت ،راهبرد الزام ثبتنام تسهیالتگیرنده در این سامانه را دنبال کردهاند .هر چند این راهبرد میتواند شفافیت

و سرعت بیشتری را در اطالعرسانی به دارنده حساب بهدنبال داشته باشد و حتی میتواند به کوتاه شدن رویههای قضایی بیانجامد ،با این
وجود با ابهاماتی در اجرا در بانکهایی مانند بانک کشاورزی مواجه است که بیشتر مشتریان آن افرادی در مناطق روستایی و با عدم دسترسی
و آ گاهی الزم به خدمات الکترونیک هستند .البته از نظر حقوقی نیز ابهاماتی در صورت اطالعرسانی اولیه این سامانه به ذینفع توسب

بارگزاری ابالغیه در قالب پیامک مطرح شده است ،زیرا در صورت عدم دریافت پیامک و از این رو واردشدن ضرر و زیان به دارنده حساب
شاهد ایجاد مشکالتی در حوزه حقوق مصرفکننده در شبکه بانکی خواهیم بود.

 ۳-۳عدم وجود رویکرد واحد در اعمال محدودیت در ارائه خدمات بانکی به صاحب حساب چک برگشتی
براساس ماده  ۴قانون اصالح قانون صدور چک ،بانکها و موسسات اعتباری موظ شدهاند بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری
مبلغ چک ،محدودیتهایی را در ارائه خدمات بانکی برای صاحب حساب اعمال کنند .از جمله این محدودیتها ،مسدود کردن وجوه کلیه
حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده ،براساس ترتیب اعالمی از سوی بانکمرکزی است.
هر چند الگویی در این زمینه در بانکمرکزی تنظیم شده است ،اما بهدلیل نهایی نشدن و عدم اشترا

آن با بانکها و موسسات اعتباری

برای دریافت نظر کارشناسی ،اطالعات دقیقی این الگو در دسترس نیست .۱با این وجود برای کارکرد موثر الگوی فوق ،سامانه سیاح در

یکپارچهسازی اطالعات حسابها در بانکمرکزی طراحی شده تا با شناسایی دقیق اطالعات حسابهای دیگر صادرکننده چک در بقیه

بانکها و موسسات اعتباری (نوع حساب و مقدار مانده آن) ،اولویتبندی موثری از مسدودی حسابها ارائه شود.

با این وجود تا کنون اغلب بانکها با وجود آنکه صرفام به اطالعات موجودی حساب صادرکننده چک در بانک خود دسترسی داشتهاند،

عمومام از مسدود کردن دیگر حسابهای صادرکننده چک نزد خود امتناع ورزیدهاند و این مساله مشکالتی را برای بانکهای تمکینکننده به
این ب ش از ماده قانونی فوق بهوجود آورده است .از این رو انتظار میرود با الزام بانکها از طریق بانکمرکزی به حداقل مسدود کردن موجودی
دیگر حسابهای صادرکننده چک نزد خود ،نه تنهای الگوی رفتاری همسانی در شبکه بانکی پیادهسازی شود ،بلکه تمکین از قانون در حد
امکانات موجود حاصل شود .۲البته این مساله باید از طریق ضمانتهای اجرایی در دست بانکمرکزی انجام شود تا بستر اجرایی الزم در

اعمال تمامی محدودیتهای عنوانشده در قانون در ارائه خدمات بانکی به صاحب حساب برگشتی فراهم شود.

 ۴-۳مشکالت بانکمرکزی در تعلیق محدودیتها برای بنگاه های اقتصادی بااهمیت در امنیت اقتصادی
از آنجا که اعمال محدودیتهای مورد نظر ماده  ۴قانون اصالح قانون صدور چک میتواند با توجه به شرایب اقتصادی کشور ،اخالل در
امنیت اقتصادی در برخی استانها را به همراه داشته باشد ،براساس تبصره  ۱ماده  ۴این قانون که منجر به تنظیم آییننامه اجرایی ذیربب
توسب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکمرکزی شد ،این امکان برای شورای تامین هر یک ازاستانها در نظر گرفته شده است تا

براساس شاخ

های مندرج در این آییننامه ،تعلیق محدودیتهای فوق بهمدت یک سال را از بانکمرکزی درخواست نمایند.

از آنجا که برخی از این درخواستها در چارچوب شاخ

های معرفیشده در آییننامه ذیربب قرار نگرفته و بانکمرکزی نیز براساس

این قانون موظ به اجرای درخواستهای ارسالی از طرف شورای تامین استان مربوطه شده که الزامام پوشش کامل ضوابب مربوطه را تامین
نمیکند ،بنابراین در مواردی فلسفه این ماده در عرصه عمل زیر سوال رفته است .از این رو برای مدیریت این ریسک در سیستم ،براساس
مذاکراتی که با وزارت صنعت ،معدن و تجارت انجام شده است ،بررسی و ارزیابی درخواستهای این موضوع براساس معیارهای آییننامه

ذیربب و با استعالمگیری از نهادهای مربوطه توسب سامانه بهینیاب در این وزارت انجام خواهد شد .به این ترتیب در آینده نزدیک ،تورش
در درخواستهای ارسالی به مقدار زیادی کاهش خواهد یافت و رویه ارسال درخواستها به بانکمرکزی بهصورت سیستمی و نه مکاتبه
کاغذی خواهد بود .از این رو درخواستهای پاالیششده فوق با ثبت سیستمی در سامانه مربوطه ،منجر به اعمال تعلیق در محدودیتهای

ارائه خدمات بانکی به مدت یک سال برای افراد معرفیشده خواهد شد.

 ۱در این رویکرد باید مقوله حساب های جاری مشتر و رویه مسدودی برحسب فرد امضاکننده چک مش

شده باشد .همچنین توجه به این نکته ضروری است که

شروع رویه مسدودی حسابها از حسابهای بلندمدت و نه قرضالحسنه ،میتواند منجر به تضییع حقوق مصرفکننده در شبکه بانکی شود.

 ۲از این رو اعمال محدودیت مسدودی حسابها در صورتی کارا خواهد بود که توسب همه بانک ها و به صورت همزمان انجام شود .در غیر اینصورت منجر به استقبال
افراد بدحساب از بانک خاطی خواهد شد.

۷
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 ۵-۳رفع سوءاثر از چکهای برگشتی با رضایتنامههای صوری
بهدلیل مش

نبودن ذینفع چک ۱در اطالعات سیستمی در دسترس بانکهای واگذارنده به علت عدم پیادهسازی کامل سامانههای مورد

نیاز ،برخی افراد با سوء استفاده از این شکاف سیستمی اقدام به تنظیم رضایتنامههای صوری توسب فردی غیر از ذینفع اصلی در دفاتر
اسناد رسمی کرده ،و به راحتی به رفع سوءاثر از چک – براساس رویه مندرج در بند ج تبصره  ۳ماده  ۴قانون – پرداختهاند .برای برطرف
کردن این شکاف سیستمی میتوان در نس ههای جدید سامانههای مرتبب با چک فیلدی برای اتصال به ثبت برای صحتسنجی و بررسی
اصالت این رضایتنامهها تعبیه کرد که منوط به فراهم بودن امکان اتصال سیستمی از طرف سازمان ثبت است .از این رو در شرایب فعلی،

بانکها برای مدیریت این ریسک عمومام رضایتنامههای صادره توسب خود ذینفع و نه وکیل وی را در رفع سوءاثر از چکهای برگشتی
اثردهی میکنند ،چون حتی درج اعطای وکالت برای رفع سوءاثر از چکهای برگشتی در وکالتنامه وکیل ذینفع ،نمیتواند به جلوگیری از
سوءاستفادههای احتمالی در شبکه بانکی منجر شود.
در کنار راهکار استعالم سیستمی از ثبت در مورد اصالت رضایتنامهها ،در سامانه سما چک نیز که به ثبت چکهای برگشتی میپردازد ،فیلدی

برای بانکها بهمنظور درج اطالعات ذینفع هنگام ثبت چک برگشتی منظور شده تا هنگام رفع سوءاثر چک برگشتی ،صرف استعالم از ثبت اسناد

رسمی ،منجر به سوء استفاده برخی از دارندگان چک برگشتی با تنظیم رضایتنامه جعلی نشود .البته در صورت راهاندازی سامانه پیچک و ثبت سیستمی

ال در بلندمدت رفع خواهد شد .در این رویکرد نیز ترتیب اثر دادن رضایتنامه پس از تایید آن بهصورت
ذینفعان چک ،مشکل شناسایی ذینفع کام ً
سیستمی توسب دارنده نهایی چک در سامانه پیچک ،میتواند مشکالت ناشی از جعل آن را به شدت کاهش دهد.

بهاین ترتیب انتظار میرود در آینده نزدیک با ارتقای سامانههای ذیربب نه تنها در بانکمرکزی ،بلکه در قوه قضائیه و اداره ثبت اسناد

رسمی ،امکان رفع سوءاثر به صورت سیستمی و با سرعت و دقت بیشتر فراهم شود و وقوع سوءاستفادههای موردی به شدت کاهش یابد.

 ۶-۳مشکل بانکها در استعالم عدم طرح دعاوی در خصو

چک برای رفع سوءاثر از چکهای برگشتی

از آنجا که یکی از روشهای رفع سوءاثر از چکهای برگشتی ،گذشت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح

دعوای حقوقی یا کیفری در خصو چک توسب دارنده (بند و تبصره  ۳ماده  ۴قانون اصالح قانون صدور چک) است ،بانکها بنا به
درخواست صاحب حساب در استفاده از این روش ،ملزم به استعالم مورد فوق از قوه قضائیه هستند.
در ابتدا به علت عدم راهاندازی سامانه استعالم طرح دعاوی کیفری و حقوقی علیه چک توسب قوه قضاییه ،بانکها براساس ب شنامه

ذیربب ۲در بانکمرکزی ملزم به مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه جهت اخذ استعالالم و احالراز عدم دعالوای کیفری و
حقوقی در خصالو چالکهای مشالمول مرور زمالان سه سال شده بودند و این رویه مشکالتی را در فرایند استعالم به دلیل الزامی نبودن ثبت
کدملی صاحب حساب و کد رهگیری چک برگشتی در طرح دعاوی چکهای برگشتی در قوه قضائیه بهوجود آورده بود .با این وجود با
مذاکرات انجام شده بین بانکمرکزی و قوه قضائیه ،از آذر  ۱۳۹8این اطالعات بهعنوان فیلدهای اجباری در ثبت دعاوی در این قوه تبدیل

شده و با گذر زمان ،این مشکل بهصورت کامل در اخذ استعالمها رفع خواهد شد.

البته پس از آذر  ،۱۳۹8با وجود فراهم شدن دسترسی بانکها به سامانه ثنا در استعالم آنالین توسب قوه قضائیه و انتظار بر کوتاهتر
شدن رویه فوق ،مشاهده میشود که این مشکل در استعالمهای آنالین همچنان موجود است .درحقیقت در گزارش استعالم ،اطالعات

تعداد زیادی پرونده مرتبب با چک در اختیار بانک قرار میگیرد که بهعلت عدم ثبت کد رهگیری چک برگشتی در ثبت دعاوی قبلی ،الزام
استعالم مجدد کتبی از قوه قضاییه بر بانکها بار میشود و رویه قبلی در استعالمگیری به رویه طوالنیتری با وجود دسترسی به سامانه آنالین

استعالمگیری تبدیل شده است که انتظار میرود با گذر زمان و اثرب شی الزام ثبت کدملی و کد رهگیری چک برگشتی در ثبت دعاوی ،این
مشکل حل شده و کارایی مورد انتظار از استعالم آنالین از سامانه ثنا تحقق یابد.

 ۱البته نمایندگان بانکها در جلسات برگزارشده به عدم امکان شناسایی ذینفع در برخی موارد در چکهای تضمینی هم اشاره کردند که مسلمام این مقوله در گذر زمان و
تبدیل این چکها به چکهای صیادی و ثبت انتقال آنها در پیچک ،برطرف خواهد شد .با این وجود با ت صویب الیحه ممنوعیت صدور چک ت ضمینی در وجه حامل
در تاریخ  ۱۳۹۹/۷/۲۷در مجلس شورای اسالمی  -مبنی بر عدم امکان صدور چک تضمینی در وجه حامل و الزام تصریح دقیق ذینفع هنگام صدور این نوع چک و

همچنین امکان وصالالول آن صالالرفام در وجه گیرنده (ذینفع) که مش ال صالالات آن روی برگه چک ثبت شالالده  -دیگر بهنظر نمیرسالالد بانکها با مشالالکلی در این زمینه مواجه

باشند .البته دستورالعمل اجرایی این تبصره که به ماده  ۱۴قانون صدور چک اضافه می شود ،به پیشنهاد بانکمرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید و از

آن تاریخ به بعد در شالالبکه بانکی عملیاتی خواهد شالالد ،هر چند در این زمینه ب شالالنامهای نیز قبالً توسالالب بانکمرکزی در سالالال  ۱۳۹۷صالالادر شالالده بود (ب شالالنامه شالالماره

 ۹۷/۳۱8۱۷۵مورخ  ،۱۳۹۷/۹/۱۱بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران).

 ۲ب شنامه شماره  ۹8/۲۵8۳۹0مورخ  ،۱۳۹8/۷/۳0بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران.
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با این وجود توجه به این نکته ضروری است که براساس ماده  ۷قانون اصالح قانون صدور چک ،بانکمرکزی مکل

به تجمیع آرای

قطعی محاکم درباره چک در کنار اطالعات گواهینامههای عدم پرداخت با امکان دسترسی برخب برای بانکها و موسسات اعتباری ،و
همچنین ملزم به فراهم کردن امکان استعالم گواهینامههای عدم پرداخت برای مراجع ثبتی و قضایی از طریق شبکه ملی عدالت شده است.
هر چند دسترسی مراجع ثبتی و قضایی به کد رهگیری گواهینامههای عدم پرداخت توسب بانکمرکزی فراهم شده است ،با این وجود

تجمیع آرای قطعی محاکم درباره چک در بانکمرکزی تا کنون میسر نشده است .البته توجه به این نکته ضروری است که این امر در شرایطی

میسر خواهد شد که سامانه سجل محکومیتهای مالی در قوه قضاییه راهاندازی شده و امکان دسترسی برخب بانکمرکزی به این سامانه
فراهم شده باشد که با توجه به عدم راهاندازی این سامانه تاکنون در قوه قضائیه ،امکان ارائه خدمت فوق نیز به بانکها توسب بانکمرکزی

مقدور نیست .۱این در حالی است که برای اجرای ماده  8این قانون -مبتنی بر جلوگیری از ارائه دسته چک و صدور چک جدید در سامانه
صیاد برای اش ا

ورشکسته ،معسر از پرداخت محکومبه یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده – از آذر  ۱۳۹۹نیاز مبرمی به استعالم

از سامانه سجل محکومیتهای مالی است.

 ۷-۳زمانبر بودن رویههای رفع سوءاثر از چکهای برگشتی به دلیل عدم وجود ارتباط سیستمی
هرچند در برخی موارد با برقراری امکان استعالم از سامانه آنالین ثنا سعیشده رویه ناظر بر استعالمگیری در رفع سوءاثر از چکهای برگشتی

و در گذر از استعالم کاغذی به استعالم آنالین کوتاه شود ،با این وجود رویه فوق ،ناظر بر تمامی بندهای مندرج در تبصره  ۳ماده  ۴قانون
اصالح قانون صدور چک نیست .به بیان دقیقتر تا کنون امکان استعالم سیستمی و آنالین در خصو

رضایتنامهها و طرح دعاوی حقوقی

یا کیفری از سازمان ثبت اسناد رسمی و قوه قضایه مطرح شده و نامههای رسمی از مراجع قضایی یا ثبتی ذیصالح مبنی بر اتمام عملیات
اجرایی در خصو چک و احکام قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در مورد چک ،بهصورت کاغذی استعالم میشوند .این
درحالی است که برای کارکرد موثر این رویهها و کاهش زمان اختصا یافته به رفع سوءاثر چک باید امکان ابالغ سیستمی موارد فوق از

طرف قوه قضائیه و اداره ثبت اسناد رسمی به سامانه یکپارچه بانکمرکزی فراهم شود تا به محض موثر واقعشدن امکان استفاده از هر یک
از رویههای فوق ،این امر در سیستم تحقق پیدا کند.

البته این مشکل در صورت راهاندازی سامانه سجل محکومیتهای مالی و امکان دسترسی برخب بانکمرکزی به آن میتواند در حد
زیادی برطرف شود که این امر نیز نیازمند تعری روابطی در سامانه برای اثرب شی مستقیم اطالعات موجود در سامانه فوق بر رویهها بدون

طی کردن رویه استعالمگیری است.

 8-۳الگوی تعیین سق

اعتبار

از آنجا که هر گونه خطا و اختالل در محاسبه سق

اعتبار (مندرج در ماده  ۵قانون) میتواند یکی از ابعاد محدود کننده برای کاربران دسته

چک باشد و با توجه به عدم آشنایی دارندگان دسته چک به مقوله اثرب شی آن بر دامنه معامالت و کسبوکارهای آتی خود و عدم آگاهی
از راهکارهای افزایش این سق

از طریق ارتقای امتیاز اعتباری خود ،انتظار میرود با اجرایی شدن این مقوله و در صورت عدم ات اذ

تدابیر ویژه ،مشکالت زیادی بر ب ش حقیقی اقتصاد و کسبوکارها بار شود.
از این رو طراحی این الگو باید با دقت زیادی در بانکمرکزی انجام شود و توصیه میشود قبل از اجراییشدن ،تا مدتی محاسبه و مقدار آن
به دارندگان حساب ابالغ شود تا بتوانند اقدامات الزم در راستای بهبود امتیاز اعتباری خود در افزایش سق
با توجه به آنکه سق

اعتبار را پیگیری کنند.

اعتبار مجاز از پیشنیازهای گسترش تعداد اقالم استعالمی از وضعیت صادرکننده چک (ماده  8قانون اصالح قانون

صدور چک) بوده و کارکرد موثر سامانه پیچک در عدم امکان ثبت چک با مبلغی بیش از سق

اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویهنشده

(همان ماده) است ،بنابراین ضرورت طراحی و نهایی کردن این الگو حداقل قبل از راهاندازی سامانه پیچک در حد انتظارات تصویر شده از
این سامانه در قانون مشاهده میشود .همچنین رعایت ماده  8این قانون مبتنی بر بیشتر نبودن مبلغ چک از اختالف سق

تعهدات چکهای تسویهنشده ،نیازمند ابالغ دستورالعمل محاسبه سق

مربوطه توسب بانکمرکزی و عملیاتیشدن آن است.

اعتبار مجاز و

 ۱با این وجود ،تفاهمنامهای بین بانکمرکزی و قوه قضائیه در حال نهایی شدن است که در صورت تایید ،رویکردی دوسویه در زمینه انتقال اطالعات بین بانکمرکزی و

قوه قضالالائیه را تحت پوشالالش قرار خواهد داد .در مجموع قوه قضالالائیه در بلندمدت از طریق شالالبکه عدالت ،اطالعات جامعی مشالالتمل بر احکام ورشالالکسالالتگی ،اعسالالار از

پرداخت محکومبه ،آرای قطعی صالالادرشالالده درباره چکهای برگشالالتی و دعاوی مطروحه طبق ماده  ۱۴را در اختیار بانکمرکزی قرار خواهد داد و سالالپس امکان اسالالتعالم

این اطالعات در قالب ب ستری تو سب بانکمرکزی برای بانکها و مو س سات اعتباری فراهم خواهد شد .از این رو ا ستعالم بانکها از سامانه ثنا فعالً بهعنوان راهکار

کوتاهمدت در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است.

۹
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از این رو با توجه به ابعاد م تل

اعتباری و عدم آمادگی کاربران و پیچیدهتر شدن فرآیند راهاندازی و عملیاتی سامانه پیچک،

سق

شاید بتوان راهبرد محاسبه و ابالغ این سق و عدم اعمال آن را برای یک دوره زمانی کوتاهمدت دنبال کرد تا امکان بهکارگیری موثر آن در
آینده با مشکالت کمتر در ب ش حقیقی اقتصاد در اختیار قرار گیرد .همچنین در این رویکرد باید برای مردم و کاربران این مساله خوب
اعتباری محاسبهشده به منزله وجود آن مقدار دارایی یا وجه نقد در حساب صادرکننده چک نیست ،بلکه حد

فرهنگ سازی شود که سق

اکثر مقداری است که وی امکان صدور چک را دارد؛ به این معنی که بیش تر از آن مبلغ ،احتمال نکول دارنده چک خیلی زیاد است.

توجه شود که اطالعاتمحور بودن الگوی محاسبه سق اعتبار و در برخی موارد بهروزنبودن پایگاهدادههای مورد نیاز میتواند بر
مشکالت عملیاتی در این زمینه بیافزاید .در حقیقت صرف ذکر الزام بانکها و سایر اش ا به ارائه اطالعات صحیح و کامل به مقام

ذیربب در محاسبه سق

اعتبار در تبصره  ۱ماده  8قانون اصالح قانون صدور چک ،نمیتواند به دریافت اطالعات بهروز و مناسب از آنها

منتهی شود .از این رو به فرصتی زمانی برای ارتقا و بهروزرسانی پایگاهدادههای موجود در این موسسات براساس تناوب زمانی کوتاه نیاز
است که با دنبال کردن راهبرد محاسبه و نه اعمال سق

 ۹-۳مش

اعتباری برای یک دوره زمانی خا

 ،قابل تامین خواهد بود.

نبودن تاریخ اعتبار چکها

از آنجا که براساس ماده  ۵این قانون ،ضروری است در هر چک شناسه یکتا و مدت اعتبار آن درج شده باشد ،عدم درج این تاریخ در

برگهای چک صیادی طراحیشده توسب بانکمرکزی در تضاد با این ماده است .با این وجود در طراحی نس ههای جدید چکهای صیادی
که با تمرکز بر رویکرد ش صیسازی و ارتقای آیتمهای امنیتی در حال پیگیری و پیادهسازی است ،درج تاریخ صدور با دامنهای نوسان روی

برگه چکهای جدید در حال پیگیری است تا تاریخ اعتبار دسته چک با دامنه نوسان چند روزه پس از صدور دسته چک توسب بانک ،بر
روی نس ههای جدید چکهای صیادی درج شود.

۱

 ۱0-۳چکهای موردی
هر چند تا کنون تمهیدات الزم توسب بانکمرکزی برای استفاده از چک موردی فراهم نشده و بهصورت ضمنی تا زمان ابالغ نس ه جدید

دستورالعمل حساب جاری این مساله مغفول مانده است ،با این وجود توصیه میشود در تنظیم ابعاد پیادهسازی آن ،به مواردی از جمله
تعداد متفاوت چک موردی قابل صدور برای اش ا حقیقی و حقوقی ،الزام ثبت آن در پیچک بهمحض راهاندازی این سامانه با وجود
عدم امکان انتقال آن به غیر ،۲الزام وابستگی آن به حساب جاری ،صدور در قالب فرمت چک صیادی و شمول تمامی ضمانتهای اجرایی

چک به این نوع جدید از چک نیز در تنظیم نس ه جدید دستورالعمل حساب جاری اشاره شود.

 ۱۱-۳رویه و دامنه اطالعات قابل استعالم
هر چند استعالم از اعتبار دارنده حساب در قالب استعالم پیامکی بهعنوان رویه معرفیشده توسب بانکمرکزی در دسترس پذیرندگان چک

قرار گرفته بود ،با این وجود به دلیل الزام وزارت ارتباطات بر استفاده از کی پول الکترونیک برای استعالمگیرنده ،دسترسی به سامانه
پیامکی بسیار س ت شده و کاربرانی که دسترسی به اینترنت دارند در حال حاضر میتوانند از طریق سایت بانکمرکزی و بدون پرداخت

هزینه این رویه را پیگیری کنند .البته در صورت اتصال فینتکها به این سایت و ارائه خدمت فوق به مشتریان ،میتوان انتظار داشت دامنه
کاربری این خدمت افزایش یابد.

با این وجود شاید استفاده از  QR Codeنیز بتواند به گسترش حوزه کاربری استعالم منجر شود .هرچند این رویه در بیشتر کشورها
مورد استفاده است ،با این وجود بهدلیل مشکالت فنی موجود در بانکها بهدلیل تحریم و حتی هزینهبر بودن این رویه ،زیرساختهای فنی

الزم در همه بانکها در شرایب فعلی در دسترس نبوده و در حال حاضر به نظر میرسد اطالعرسانی بیشتر در زمینه امکان استعالم از سایت
بانکمرکزی بهجای رویه مبتنی بر سامانه پیامکی باید در اولویت قرار گیرد.

همچنین نظر به آنکه اطالعات قابل استعالم از سامانه فوق صرفام محدود به تعداد چکهای برگشتی است و تمام اقالم مدنظر قانون
مندرج در ماده  8و مشتمل بر سق اعتبار مجاز ،سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویهنشده را برای

دریافتکننده چک پوشش نمیدهد ،ضروری است با توجه به امکانات موجود ،گامهایی در این زمینه برداشته شود .هر چند اعالم سق

 ۱به نظر میرسد در حوزه اجرا و همزمان با راهاندازی سامانه پیچک و فراهم شدن ثبت چک در این سامانه ،باید بر روی برگههای چک جملهای هشدارآمیز مبنی بر لزوم
ثبت اطالعات این چکها در سالالامانه پیچک درج شالالود تا از تضالالییع حقوق دارندگان چک جلوگیری شالالود .چرا که در واقع ،عمومام بسالالیاری از افراد جامعه از تغییرات
قوانین آگاه نبوده و عملکرد بانکمرکزی در خصو

فرهنگسازی و آمادهسازی مردم در مورد تحوالت پیشرو در حوزه چک نیز در حد مورد انتظار نبوده است.

 ۲این مقوله به شفافیت سیستمی در ثبت ذینفع چک در سامانه پیچک بهعنوان سامانه مرجع شناسایی ذینفعان چک در شبکه بانکی کمک قابل توجهی خواهد کرد.

۱0

چالشهای اجرایی قانون اصالح قانون صدور چک
اعتبار مجاز منوط به فراهمشدن امکان محاسبه در بانکمرکزی و عملیاتیشدن آن در شبکه بانکی است ،با این وجود شاید بتوان با اعالم

میزان تعهدات چکهای تسویهنشده ،شفافیت اطالعاتی بیشتری را در کوتاهمدت برای گیرنده چک ،جهت ارزیابی ریسک صادرکننده ،به
وجود آورد و انتظارات ماده قانونی ذیربب را نیز تامین کرد .حتی اطالعات گزارششده در سامانه استعالم پیامکی مبتنی بر تعداد چکهای

رفع سوءاثر نشده است ،۱در حالیکه در ماده قانونی فوق به رفع سوءاثرنشده اشارهای نشده و سابقه کلی چک برگشتی ،اعم از رفع سوءاثرشده

و نشده در سه سال اخیر باید به اطالع استعالمگیرنده برسد .حتی گسترش دامنه اطالعات قابل استعالم در آینده میتواند بر سطح شفافیت

اطالعاتی بیشتر گیرنده چک بیافزاید .بهعنوان مثال ارائه مانده تعهدات فرد قبل و بعد از تاریخ چک صادرشده میتواند تورش در سطح
اعتبار صاحب چک را کاهش دهد .۲حتی اعالم مفقودی چک براساس پایگاهدادههای چکهای مفقودی در بانکها که احتماالً در

بانکمرکزی هم تجمیعشده ،میتواند مشکل فروش دسته چک در جامعه با اعالم مفقودی صوری را کاهش دهد.

عالوهبراین ،از آنجا که در شبکه بانکی کشور استعالم از آخرین وضعیت صادرکننده چک بهعنوان یک امکان و نه یک اجبار منظور شده ،بهنظر

میرسد با راهاندازی سامانه پیچک در ثبت انتقال چک ،همزماننمودن ثبت چک با ارائه استعالم به گیرنده چک نه تنها بتواند فرهنگسازی الزم
را در استفاده از پیچک و کاربری استعالم افزایش دهد ،بلکه امکان کاهش مشکالت و خطاهای احتمالی موجود در ثبت اطالعات در پیچک با

الزام تایید اطالعات ثبتی صادرکننده در مورد برگه چک توسب گیرنده را نیز فراهم آورد .در حقیقت در این حالت نه تنها گیرنده چک قبل از قبول
این برگه ملزم به تایید اطالعات چک دریافتی و از این رو به صفر رساندن خطاهای احتمالی در ثبت چک میشود ،بلکه با دریافت دیگر اطالعات
گزارش استعالمی مشتمل بر آخرین وضعیت صادرکننده چک ،آگاهی و ارزیابی اعتباری مورد انتظار وی قبل از قبول چک محقق خواهد شد .به

این ترتیب استعالم بهعنوان ب شی از رویه ثبت چک در پیچک میتواند تبدیل شود.

۳

 ۱۲-۳مشکالت بانکها در اعالم مفقودی
در برخی موارد ،افرادی که دارنده واقعی چک نیستند با رجوع به بانک و اعالم مفقودی ،به نفع صاحب حساب منجر به اعالم ماده  ۱۴برای چک،

و به ضرر دارنده واقعی چک منجر به عدم امکان صدور گواهینامه عدم پرداخت برای استفاده از مزایای ماده  ۲۳قانون صدور چک مبنی بر اخذ
سریع اجرائیه میشوند .در موارد دیگر نیز ذینفع واقعی که دارنده چک است با اعالم واقعی مفقودی منجر به درج ماده  ۱۴برای چک ذیربب

میشود که با عدم رجوع به مراجع قضایی برای ادامه روند قضایی منجر به معلق ماندن سیستم در ارتباط با وضعیت چک در سامانههایی میشود
که الزام تعیین وضعیت  ۷روز کاری برای این شرایب در آنها فعال نشده است .البته در نس ههای جدید سامانه چک برگشتی این مشکل رفع شده
است و با گذر به سامانه پیچک و مش

بودن دارنده نهایی چک ،دیگر مشکل اعالم مفقودی توسب افرادی که دارنده واقعی چک نیستند نیز بر

سیستم تحمیل ن واهد شد .با این وجود در صورت راهاندازی سامانه چکاد و چک الکترونیک در بلندمدت ،مشکالت بانکها در زمینه چکهای
مفقودی ،م دوشی ،سرقتی و کالهبرداریشده و جعل به مقدار زیادی کاهش پیدا خواهد کرد.

 ۱۳-۳مشکالت بانکها در جعل چک
با توجه به آنکه چکهای جدید همه بانک در قالب چک صیادی از شکل یکسانی برخوردار شدهاند و تفاوت آنها صرفام در لوگوی بانک و شناسه
یکتای چک است ،بنابراین فرد جاعل با دسترسی به شناسه صحیح و معتبر صیاد میتواند با جعل آن روی برگه چک صیاد تقلبی به راحتی برگه
چک تقلبی صادر کند .در حقیقت چون شناسه معتبر صیاد در این برگه چک درج شده ،گیرنده چک حتی با استعالم از سامانه بانکمرکزی با

مشکل مواجه نمیشود .در حقیقت در حال حاضر امکان بررسی اصالت چک بهصورت سیستمی وجود ندارد و تمام مسئولیت شناسایی اصالت

چک از منظر غیرجعلی بودن بر عهده کاربر بانک واگذارنده است .با این وجود انتظار میرود با راه افتادن پیچک در افق زمانی کوتاهمدت و بهویژه
چک الکترونیک در افق زمانی بلندمدت ،این مساله تا حد زیادی مدیریت شده و این ریسک به حداقل ممکن برسد.

البته به دلیل دیده نشدن راهکاری برای صحت سنجی چکهای تضمینی در این قانون ،الزم است امکان استعالم مدنظر قانون برای این

نوع چکها هم فراهم شود تا امکان جعل آنها نیز کاهش یابد .با این وجود توجه شود که با پوشش این چکها در افق زمانی بلندمدت در
قالب الزامات سامانه صیاد و لزوم ثبت در سامانه پیچک ،امکان جعل آنها نیز کاهش خواهد یافت.

 ۱این در حالی است که براساس قانون از آذر سال جاری ،فردی که دارای چک رفع سوءاثر نشده است نباید از امکان استفاده از دسته چک برخوردار باشد.

 ۲عدم اطال ع از زمان تسالالویه مانده تعهدات دارنده حسالالاب نسالالبت به مانده تعهدات وی در قبال گیرنده چک میتواند به اشالالتباه منجر به لحار ریسالالک اعتباری باال برای
صاحب حساب شود.

 ۳از این رو در این رویه باید امکان عدم پذیرش چک تو سب گیرنده در سامانه پیچک ،برا ساس ا ستعالم دریافتی از و ضعیت اعتبار صاحب ح ساب چک در حال ثبت،
قبل از تکمیل و نهاییشدن رویه ثبت صدور چک منظور شود.

۱۱

چالشهای اجرایی قانون اصالح قانون صدور چک

 ۱۴-۳سوء استفاده برخی افراد غیرواجدشرایب در اخذ دسته چک
در برخی موارد مشاهده میشود که به علت ضع

در تش ی

و احراز هویت صاحبان امضا در حسابهای مشتر

و حقوقی ،و اتکا بر

خوداظهاری بانکها به اجای استعالم از ثبت شرکتها به صورت سیستمی توسب سامانه صیاد و نهاب ،افرادی که دسته چک ش صی آنها
دارای چک برگشتی است ،از دسته چک گروهی استفاده میکنند .این در حالی است که اگر حساب جاری انفرادی فرد دارای چک برگشتی
است ،نباید امکان استفاده از دسته چک حساب مشتر هم به وی داده شود .براساس شواهد موجود در مواردی نیز که فرد متقاضی دسته

چک دارای چک برگشتی است ،درخواست اخذ دسته چک با ارائه اطالعات فردی دیگربا سابقه سفید انجام شده و پس از دریافت شناسه
یکتا ،نام فرد متقاضی اصلی اضافه شده است و از آنجا که صرف خوداظهاری بانک برای مش

کردن ذینفع در صدور دسته چک کفایت

میکند ،این افراد به راحتی از این روش به دسته چک دسترسی پیدا میکنند .از این رو به نظر میرسد ضع در تش ی و احراز هویت
صاحبان امضا در حسابهای مشتر و حقوقی و اتکا بر خوداظهاری بانکها به جای استعالم از ثبت شرکتها بهصورت سیستمی توسب
سامانه صیاد و نهاب ،از یک سو به عنوان دلیل اصلی و از طرف دیگر به علت پررنگ نبودن الزام اجرایی مجازاتهای ذیربب حسب ماده

 ۶قانون اصالح قانون صدور چک ،منجر به قصور مسئولین شعب در پایبندی به تکالی
فراهم شده است که باید اقدامات الزم در این زمینه انجام شود.

قانونی فوق شده و امکان سوءاستفاده برخی افراد

 ۴تحلیل چالشهای اجرایی
در بررسی چالشهای مطرحشده در جلسات هماندیشی در حوزه پیادهسازی و اجرای قانون اصالح قانون صدور چک در شبکه بانکی در
بازه زمانی تقریبام دو ساله از زمان ابالغ آن توسب بانکمرکزی  -گردآوریشده در جدول  - ۴مشاهده میشود که برای برخی از این چالشها

در نظام بانکی راهکارهایی در حال پیادهسازی است و از این رو انتظار میرود در بازه زمانی کوتاهمدتی این مشکالت برطرف شود .این

موارد نیز بیشتر براساس احکام و تکالی قانونی در قالب دستورالعملهای تدوینشده اما نهایی و ابالغنشده در بانکمرکزی ،۱تفاهمنامههای
در حال امضا بین بانکمرکزی و قوه قضائیه ،۲رویههای در حال تغییر در بانکمرکزی ۳و یا بین بانکمرکزی و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،4و تحوالت مورد انتظار در اجرای قانون چک پس از پیادهسازی پیچک 5شکل گرفتهاند.

با این وجود در مقام مقایسه این ابعاد با حوزههاییکه نیازمند برداشتنگامهایی بهویژه توسب بانکمرکزی برای ارتقای رویهها و حل چالشهای

موجود است ،نیاز مبرمی به اخذ راهبردهای الزم مشاهده میشود .این راهبردها براساس نوع چالشهای طبقهبندیشده در این جدول ،میتوانند
در قالب رویکردهای زیرساخت فنی ،6مقرراتی ،۷رویهای ،8وابستگی به دیگر زیرساختهای سامانهای ۹و الزام اجرایی ۱0طبقهبندی شوند.

از این رو انتظار میرود برای برطرفکردن چالشهای موجود ،در ابتدا تسریع راهکارهای در دست اجرا در دستور کار قرار گیرد و به

موازات آن نیز رویکردها و راهبردهایی برای پیشبرد راهکارهای معرفیشده در حوزههایی که اقداماتی در این زمینه انجامنشده ات اذ شود.

 ۱ردی های  ۳و  ۱0در جدول  ۴و مشتمل بر تنظیم الگوی مسدودی حسابها از طرف بانکمرکزی و ابعاد پوششدهنده چک موردی در دستورالعمل جدید حساب جاری.

 ۲ردی های  ۶و  ۷در جدول  ۴و مشتمل بر تفاهمنامه این سازمان در تجمیع اطالعات گواهینامههای عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه
بانکمرکزی و امکان دسالالترسالالی برخب بانکمرکزی به احکام ورشالالکسالالتگی ،اعسالالار از پرداخت محکومبه و همچنین آرای قطعی صالالادرشالالده درباره چکهای برگش التی و

دعاوی مطروحه طبق ماده  ۱۴قانون چک از طریق سامانه سجل محکومیتهای مالی.
 ۳ردی

 ۹در جدول  ۴و مشتمل بر رویه ناظر بر طراحی چکهای جدید صیادی در بانکمرکزی.

 4ردی

 ۴در جدول  ۴و مشتمل بر رویه ناظر بر ارسال درخواستهای تعلیق محدودیت برای بنگاههای بااهمیت در امنیت اقتصادی به بانکمرکزی از شوراهای تامین استان.

 5ردی های  ۵و  ۱۲در جدول  ۴و مشتمل بر ثبت سیستمی ذینفعان چک در حل مشکل رفع سوءاثر از چکهای برگشتی با رضایتنامههای صوری و اعالم مفقودی
توسب فردی غیر از دارنده نهایی چک.

 6ردی های  ۱و  ۱۱در جدول  ۴و مشتمل بر فراهمسازی زیرساختهای فنی چک الکترونیک و استعالم وضعیت اعتباری صاحب حساب جاری از طریق . QR Code
 ۷ردی های  ۳ ،۲و  8در جدول  ۴و مشتمل بر لزوم تنظیم ب شنامهای توسب بانکمرکزی در رویه ناظر بر اطالعرسانی به صاحب حساب از برگشت چک ،الزام وضع
جرایمی بر بانکهای عدولکننده از مسالالدودی حسالالاب های مشالالتری دارنده چک برگشالالتی ،الگوی تعیین سالالق

اعتبار و کاربری آن در شالالبکه بانکی تا زمان ارتقای نحوه

محاسبه و آشنایی ذینفعان با چگونگی ارتقای امتیاز اعتباری.

 8ردی های  ۵و  ۱۱در جدول  ۴م شتمل بر ضرورت ترتیب اثردادن ر ضایت نامه پس از تایید آن به صورت سی ستمی تو سب دارنده نهایی چک در سامانه پیچک ،الزام
اطالعرسانی میزان تعهدات چکهای تسویهنشده ،و ضرورت پیوند ثبت چک در پیچک با استعالمگیری.

 ۹ردی های  ۱۳ ،۱۲و  ۱۴در جدول  ۴مشتمل بر نقش دیگر سامانهها از جمله پیچک و چکاد و راهاندازی زیرساخت چک الکترونیک ،و ضرورت تکمیل سامانه نهاب
در سیستماتیک شدن احراز هویت.

 ۱0ردی

تکالی

 ۱۴در جدول  ۴مشالالتمل بر ضالالرورت الزام اجرایی مجازاتهای ماده  ۶قانون قانون اصالالالح قانون صالالدور چک در قصالالور مسالالئولین شالالعب در عدم پایبندی به
قانونی.

۱۲

چالشهای اجرایی قانون اصالح قانون صدور چک
این موارد میتوانند در کارگروه ذیربب در بانکمرکزی بررسیشده و برنامه زمانبندیشدهای برای اولویتبندی اقدامات مورد نیاز در دستور
کار قرار گیرد تا با همکاری نهادهای مربوطه ،پیشبردی در این زمینه انجام شود .البته اخذ بازخورد این راهکارها و بهبود و ارتقای آنها قبل
از اجرا میتواند کمک شایانی در کاهش مشکالت احتمالی آتی نماید.
جدول  .۴چالشهای اجرایی
ردی
۱
۲

چالش

حوزه

راهکار

 -فراهم نبودن زیرساخت فنی

چک الکترونیک
اطالعرسانی به صاحب حساب از
برگشت چک

اقدام۱

تمرکز بر فراهمسازی زیرساختهای فنی

 -تحقق نیافتن امضای دیجیتال

پس از راهاندازی پیچک

هزینهبربودن اطالعرسانی فیزیکی و

لزوم وارد شدن بانکمرکزی برای حل این

عدم

شمول کارمزد۲

×
×

مشکل با انتشار ب شنامه
 -الزام بانکها به مسدود کردن حسابهای

۳

عدم رویکرد واحد در محدودیت

خدمات بانکی برای صاحب حساب
چک برگشتی

نزد خود با اعمال جرایم برای بانکهای

نهایی نشدن الگوی ترتیب مسدودی

خاطی توسب بانکمرکزی

حسابها از طرف بانکمرکزی
 تنظیم و ابالغ الگوی مسدودی حسابهااز طرف بانکمرکزی

۴



عدم تمکین دقیق به معیارهای

مشکالت بانکمرکزی در تعلیق

مندرج در آییننامه اجرایی تبصره

محدودیتها برای بنگاههای بااهمیت

( )۱ماده ( )۵در ارسال

در امنیت اقتصادی

×

درخواستها از طرف شورای تامین

تمکین دقیقتر به معیارها با استعالم آنها قبل
از ارسال درخواست شورای تامین

استان۳



استان
 راهاندازی سامانه پیچک و الزام به ثبت۵

رفع سوءاثر از چکهای برگشتی با
رضایتنامههای صوری

سوءاستفاده از شکاف سیستمی عدم

سیستمی ذینفعان چک

اطالع بانکها از اطالعات دارنده

 -ترتیب اثر دادن رضایتنامه پس از تایید

چک۴

آن بهصورت سیستمی توسب دارنده نهایی



×

چک در سامانه پیچک
مشکالت بانکها در استعالم عدم
۶

۷

طرح دعاوی در خصو

چک در رفع

سوءاثر از چکهای برگشتی

رویه طوالنی نهایی شدن استعالمها
به علت عدم ثبت کد ملی و کد

رهگیری چک برگشتی در ثبت
دعاوی چک در قوه

قضائیه۵

استعالم کاغذی نامههای رسمی از

زمانبر بودن رویههای رفع سوءاثر از

مراجع قضایی یا ثبتی ذیصالح

چکهای برگشتی بهدلیل عدم وجود

مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در

ارتباط سیستمی

خصو

چک و احکام قضایی مبنی

الزام به دسترسی برخب بانکها به آرای
قطعی محاکم در مورد چک از طریق تجمیع



این اطالعات در بانکمرکزی

راهاندازی سامانه سجل محکومیتهای مالی
و دسترسی برخب بانکمرکزی و بانکها به



آن

بر برائت ذمه صاحب حساب
 عدم طراحی الگو توسببانکمرکزی

 عدم آشنایی کاربران با8

الگوی تعیین سق

اعتبار

ضرورت دنبال کردن راهبرد محاسبه و نه

راهکارهای ارتقای امتیاز اعتباری
ذیربب برای افزایش سق

اعتباری

مربوطه

 -عدم وجود پایگاههای اطالعاتی

اعمال این سق

برای یک بازه زمانی تا

هنگام افزایش دقت اطالعات مورد نیاز و

×

تناوب آنها ،در کنار ارتقای فرهنگ استفاده

از این متغیر در شبکه بانکی

بهروز و با تناوب زمانی باال برای
پیادهسازی الگوی مناسب
نبودن تاریخ اعتبار چکها

۹

مش

۱0

چک موردی

عدم درج مدت اعتبار چک در

طراحی چکهای جدید صیادی براساس

برگههای چک صیادی

دستور کار بانکمرکزی

عدم تدوین الزامات مقرراتی ناظر بر

تدوین ابعادی در پیادهسازی این چک در

اجرای آن توسب بانکمرکزی

نس ه جدید دستورالعمل حساب جاری

۱۳




چالشهای اجرایی قانون اصالح قانون صدور چک
ردی

چالش

حوزه

اقدام۱

راهکار

 -محدود شدن اطالعرسانی به

 -گسترش درگاههای استعالم ،بهعنوان مثال

سایت بانکمرکزی

از طریقQR Code

×

 -اطالعرسانی میزان تعهدات چکهای

۱۱

رویه و دامنه اطالعات قابل استعالم

۱۲

مشکالت بانکها در اعالم مفقودی

۱۳

مشکالت بانکها در جعل چک

تسویهنشده برای پوشش حداقلی شکاف

 -عدم پوشش تمامی اطالعات

اطالعاتی قابل استعالم

قابل استعالم مندرج در قانون

 -اطالعرسانی تعداد چکهای برگشتی اعم

×

از رفع سوءاثر شده و نشده

 پیوند ثبت چک در سامانه پیچک با عدم آشنایی کاربران با ضرورت ونقش استعالم

استعالم برای ارتقای فرهنگ ثبت و استعالم
چک و کاهش مشکالت ناشی از خطا در

×

ثبت چک
 پیادهسازی سامانه پیچک و مشسوءاستفاده از ماده  ۱۴با اعالم

شدن

دارنده نهایی چک



مفقودی توسب دارنده حساب یا

فردی غیر از دارنده

چک۶

 راهاندازی سامانه چکاد و استفاده از چکالکترونیک

عدم امکان بررسی اصالت چک
بهصورت سیستمی و محول شدن

این وظیفه به کاربر بانک واگذارنده

راهاندازی سامانه پیچک و سپس چک
الکترونیک

×

×

 تکمیل سامانه نهاب و سیستماتیکشدن۱۴

سوءاستفاده برخی افراد
غیرواجدشرایب در اخذ دسته چک

درخواست دسته چک گروهی و یا
استفاده از دسته چک گروهی با

وجود برخورداری از چک برگشتی

×

احراز هویت
 -ضرورت الزام اجرایی مجازاتهای ماده

 ۶قانون برای قصور مسئولین شعب در عدم
پایبندی به تکالی

×

قانونی

یادداشت.

 -۱در صالالورت در حال انجام بودن اقداماتی در زمینه راهکارهای پیشالالنهادی در سالالیسالالتم چه از طرف بانکمرکزی و چه از طرق قوه قضالالائیه و دیگر نهادهای ذیربب ،از عالمت  در
جلوی راهکار مربوطه استفاده شده است و در صورت عدم ات اذ اقدامات ذیربب ،از عالمت × در مقابل راهکار مربوطه استفاده شده است.

 -۲هر چند برخی از بانکها از سامانه ثنا بهاین منظور استفاده کردهاند ،اما لزوم ات اذ راهکار یکپارچهای در این زمینه در همه بانکها مشاهده میشود.

 -۳در این راستا استعالم معیارهای شمول بهصورت برخب از نهادهای ذیربب توسب سامانه بهینیاب در وزارت صنعت ،معدن و تجارت در حال پیگیری است.
 -۴فیلدی به این منظور در سامانه سما چک برای درج اطالعات ذینفع هنگام ثبت چک برگشتی توسب بانکها در نظر گرفته شده است.

 -۵الزام به ثبت کد ملی و کد رهگیری چک برگشالالتی در ثبت دعاوی چک در قوه قضالالائیه از سالالال قبل انجام شالالده و به مرور زمان مشالالکل ناشالالی از عدم ثبت موارد فوق در خصالالو

پروندههای قدیمی از موضوعیت خارج خواهد شد .همچنین گذر به اخذ استعالم مستقیم بانکها از سامانه ثنا به جای مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه بر سرعت رویه
استعالم خواهد افزود.

 -۶البته با الزام  ۷روزه تعیین وضعیت پس از اعالم مفقودی ،این مشکل در سامانه جدید چک برگشتی رفع شده است.

ماخذ :یافتههای تحقیق.

 ۵جمع بندی و پیشنهادها

تحوالت موجود در عرصه بانکداری و ابزارهای پرداخت در کنار عدم تناسب مقررات موجود در حوزه این ابزارها عمومام منجر به ایجاد

شکافهایی در مقررات و از این رو شکلگیری روندی در جهت خالف مورد انتظار از ابزار مربوطه میشود .این مساله در مورد چک نیز به
دلیل گذر به بانکداری الکترونیک و ثبات رویه ناظر بر چک به فرمت ابزار پرداختی با سبک و سیاق سنتی در شبکه بانکی ،منجر به شکلگیری
روندی در افزایش سوءاستفاده از این ابزار و انباشت پروندههای منتج از چک برگشتی در قوه قضائیه شده بود .از این رو انجام اصالحاتی در
قانون ناظر بر صدور چک تحت عنوان قانون اصالح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت و با رویکردی سامانهمحور و در تناسب با

نیازهای روند رو به رشد بانکداری الکترونیک ،تحوالتی در زمینه مقررات ناظر بر استفاده از این ابزار پرداخت در شبکه بانکی به وقوع پیوست.

۱۴

چالشهای اجرایی قانون اصالح قانون صدور چک
هر چند به دلیل سامانهمحور بودن این قانون ،رویه مورد انتظار در پیادهسازی تمامی ابعاد اجرایی آن در فاصله زمانی دو ساله پیشبینیشده

در قانون ،تاکنون تحقق نیافته است؛ با این وجود براساس نتایج مست رج از جلسات هماندیشی با خبرگان فعال در این زمینه مشاهده شد
که روند موجود در راستای برطرفکردن برخی چالشهای کلیدی جهتگیری شده است ،هر چند تعداد دیگری از این چالشها تا کنون مورد
توجه الزم واقع نشدهاند.

مسائلی از جمله در دستور کار قرار گرفتن پیادهسازی سامانه پیچک در پیگیری مبادالت چک در کنار ارتقای سامانههای صیاد و

چکاو  ،دستورالعملهای تدوینشده اما نهایی و ابالغنشده بانکمرکزی در مورد حساب جاری و الگوی مسدودی وجوه حسابها به میزان
کسری مبلغ چک ،تفاهمنامههای در حال امضا بین بانکمرکزی و قوه قضائیه در مورد سامانههای اطالعاتی مورد نیاز در اخذ استعالم
توسب بانکها و موسسات اعتباری و یا حتی بانکمرکزی ،رویه در حال تغییر در بانکمرکزی در صدور چک صیادی و یا رویکرد جدید در

ارزیابی اولیه درخواستهای ارسالی توسب شوراهای تامین استان ،و برخی تحوالت در اجرای قانون چک پس از پیادهسازی پیچک ،از

جمله مواردی هستند که در آینده نزدیک به تسهیل رویه ناظر بر اجرای ابعاد م تل

قانون چک منتهی خواهند شد.

با این وجود چالشهایی همچنان در حوزههای زیرساخت فنی بهویژه در مورد چک الکترونیک و رویکردهای جدید در اخذ استعالم

مبتنی بر  QR Codeمشاهده میشود .البته نظر به نقش کلیدی زیرساختهای سامانهای پیچک و چکاد در برخی چالشهای موجود ،بهنظر
میرسد پس از راهاندازی سامانه پیچک باید سامانه چکاد و زیرساختهای فنی مورد نیاز آن در بهکارگیری چک الکترونیک در اولویت
اقدامات مورد نیاز از طرف بانکمرکزی قرار گیرند .تکمیل سامانه نهاب و سیستماتیک شدن احراز هویت نیز از دیگر کاستیهای سامانهای

و فنی موجود است.

البته انجام اقداماتی از طرف بانکمرکزی در حوزه مقرراتگذاری در رویه ناظر بر اطالعرسانی به صاحب حساب از برگشت چک ،الزام

وضع جرایمی بر بانکهای عدولکننده از مسدودی حسابهای مشتری دارنده چک برگشتی ،و الگوی تعیین سق

اعتبار نیز از اهمیت وافری

برخوردار است .با این وجود از بین ابعاد مقرراتی فوق ،به نظر میرسد تدوین الگوی تعیین سق اعتبار چالش برانگیزتر باشد.
در حوزه رویه فعلی ناظر بر صدور چک نیز انجام اقداماتی در اطالعرسانی میزان تعهدات چکهای تسویهنشده و تعداد چکهای برگشتی
اعم از رفع سوءاثر شده و نشده ،ضرورت برقراری پیوند ثبت چک در پیچک با استعالمگیری ،و ترتیب اثر دادن رضایتنامه در رفع سوءاثر

از چک پس از تایید آن بهصورت سیستمی توسب دارنده نهایی چک در سامانه پیچک مشاهده میشود که به نظر میرسد در مقایسه با دو

حوزه قبلی ناظر بر زیرساختهای فنی و مقرراتی ،مشکالت کمتری را در زمینه پیادهسازی بهدنبال داشته باشند ،هر چند موارد فوق تا
حدودی نیز از امکان طبقهبندیشدن در حوزه زیرساخت فنی برخوردارند.
در نهایت انجام اقداماتی در حوزه الزامات اجرایی مبتنی بر الزام به پایبندی سفت و س ت در اعمال مجازاتهای ماده  ۶قانون اصالح

قانون صدور چک در قصور مسئولین شعب در عدم التزام به تکالی

قانونی باید مورد توجه قرار گیرد.

عالوه بر موارد فوق ،نظر به ماهیت سامانهمحوری عمدهترین تحول اجرایی پیشرو در زمینه چک و مبتنی بر سامانه پیچک ،ضرورت

توجه به ویژگی کاربرپسندی این سامانه و دیگر سامانههای تعاملی مربوطه که ممکن است در آینده مورد استفاده قرار گیرند ،از اهمیت باالیی

برخوردار است .توصیه میشود در این فرآیند با توجه به واقعیتهای معیشتی جامعه ،تدابیری برای افراد فاقد گوشی هوشمند و یا بدون
دسترسی به اینترنت نیز اندیشیده شود .البته در این راستا ،افزایش آگاهی ب شی موثر و آماده کردن کاربران از تحوالت پیش رو با

فرهنگسازی الزم -نه تنها صادرکنندگان و دریافتکنندگان چک ،بلکه کارمندان شعب -نقش موثری در موفقیت این تحول در جامعه ایفا
خواهد کرد .همچنین در راهاندازی سامانهای با این ابعاد گسترده که کاربردهای جانبی م تلفی برای آن ترسیم شده است ،توصیه میشود

آرامش و اطمینان بیشتری دنبال شود و صرف نزدیکشدن به زمان مقرر در قانون چک برای راهاندازی آن منجر به ات اذ تصمیمات شتابزده

نشود .البته بانکها نیز باید نظر به گسترش ابعاد سامانهای چک ،به مدیریت پراکندگیهای ساختاری و در مواردی ارتباط اند
مربوطه در مجموعه خود بپردازند.

سامانههای

در پایان توصیه میشود با بررسی دقیقتر نتایج این مطالعه در کارگروههای ذیربب در بانکمرکزی ،امکان تدوین برنامه زمانی و

اولویتبندی دقیقتری از اقدامات مورد نیاز برای برطرفکردن چالشهای اشارهشده در اختیار قرار گیرد و در طراحی راهکارهای مورد
بحث ،از همکاری و نظرسنجی از کاربران اصلی قانون چک  -مشتمل بر بانکها و موسسات اعتباری  -استفاده شود.
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چالشهای اجرایی قانون اصالح قانون صدور چک

منابع و مآخذ
اداره اطالعات بانکی ،)۱۳۹8( ،نحوه احراز عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری در خصو

چکهای مشمول مرور زمان  ۳سال  .ب شنامه شماره

 ، ۹8/۲۵8۳۹0مدیریت کل اعتبارات ،بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران.
اداره مطالعات و مقررات بانکی ،)۱۳۹۷( ،قانون اصالح قانون صدور چک .ب شنامه شماره  ،۹۷/۳۲0۴۶۵مدیریت کل مقررات ،مجوزهای بانکی و
مبارزه با پولشویی ،بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران.
اداره مطالعات و مقررات بانکی ،)۱۳۹۹( ،پیشنویس دستورالعمل حساب جاری )ریالی) و شرایب استفاده از چکهای تضمینشده (بانکی) ،مدیریت
کل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ،بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران.
اداره نظامهای پرداخت ،)۱۳۹۷( ،الزامات ،ضوابب و فراینالدهای اجرائی چالالالک الکترونیکی ،معاونت فنالاوریهای نوین ،بانکمرکزی جمهوری اسالمی
ایران.
اداره نظامهای پرداخت ،)۱۳۹۹( ،مستندات فنی پیاده سازی سامانه چک الکترونیک و سامانه پیگیری مبادالت چک ،معاونت فنالاوریهای نوین،
بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران.
بانکمرکزی ،)۱۳۹۷( ،شرایب جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده ،ب شنامه شماره .۹۷/۳۱8۱۷۵
بانکمرکزی ،)۱۳۹۷( ،راهنمای رفع سوءاثر از چکهای برگشتی .قابل دسترس در:
https://www.cbi.ir/page/4771.aspx
بنیطبا ،سید مهدی ،۱۳۹۹ ،گزارش نظارتی از عملکرد اجرای قانون اصالح قانون صدور چک مصوب سال  ،۱۳۹۷دفتر مطالعات اقتصادی ،معاونت
پژوهشهای اقتصادی ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،شماره مسلسل .۲۲0۱۷۱8۵ -
هیأت وزیران ،)۱۳۹8( ،آییننامه اجرایی تبصره ( )۱ماده ( )۵مکرر قانون صدور چک.
https://www.cbi.ir/simplelist/16399.aspx
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